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SOOVITUSI POLÜURETAANIST (PUR) KAITSEKIHIGA 
PÕRANDAKATETE PUHASTAMISEKS JA HOOLDAMISEKS 
 
 
Et tagada põrandakatte võimalikult pikk kasutusaeg, tuleb kinni pidada järgmistest põhireeglitest. 
- Ennetage mustuse sattumist ruumi vastava suurusega porivaipade abil. 
- Pori suurendab põrandakatte kulumist ja võib põhjustada selle värvimuutusi. 
- Mustus, eriti teralise struktuuriga pori, soodustab põrandakatte ülemise kihi kulumist. 
- Ehitustööde ajaks tuleb põrandakate katta vastava kaitsematerjaliga. 
- Ärge kasutage põrandakatte puhastamiseks abrasiivaineid ega tugevaid lahusteid. 
- Põrandakatet tuleb regulaarselt puhastada nii hügieenilistel ja esteetilistel põhjustel kui ka selle pikema 

kasutusaja tagamiseks. 
Tehases pealekantud polüuretaanist (PUR) kaitsekihiga põrandakatteid Linoleum, Luxury Vinyl ja Vinyl on lihtne 
hooldada. Tavaliselt ei nõua seda tüüpi katted mingisugust eelnevat kaitsetöötlemist. 
Võrreldes traditsiooniliste põrandakatetega võimaldab polüuretaanist kaitsekihiga põrandakate vahendeid 
oluliselt kokku hoida. 
 
Pidage meeles! 
Ülemäärane abrasiivne mõju põrandakattele, näiteks teravad mööblinurgad, mustus (liiv, väikesed kivikesed) või 
mööbliesemete pidev ümberpaigutamine, kujutab endast ekstreemset koormust, mis tekitab põrandakattele 
pikaajalist kahju. Et ennetada põrandakatte kulumist teatud kindlates kohtades, tuleb põrandakattele kanda 
vastav kaitsekiht. 
 
Kui tehases pealekantud polüuretaanist kaitsekiht on ülemäärase abrasiivse toime tagajärjel kahjustatud, on 
seda võimalik taastada kuivlihvimise ja alalise hermetiseeriva polüuretaankihi (nt matt CC-PU-Siegel, tootja CC-
Dr. Schutz) pealekandmise abil. 
 
Järgnevalt on toodud tehases pealekantud polüuretaanist (PUR) kaitsekihiga põrandakatete Linoleum, Luxury 
Vinyl ja Vinyl puhastamise üksikasjalik kirjeldus. 
 

1. Esimene paigaldusjärgne töötlemine 
Eemaldage põrandakattelt tolmuimeja või harjaga sinna ehitustööde käigus sattunud mustus (tolm ja prügi). 
a) Väiksema mustuse võib eemaldada märgpuhastuse käigus, kasutades selleks vees lahustatud neutraalse 
pH-ga või piirituse baasil valmistatud puhastusvahendit. 
b) Tugevat mustust on võimalik eemaldada üksnes puhastusmasina või ühekettalise masina abil (beeži või 
punase puhastuskettaga 3M), kasutades neutraalset puhastusvahendit. Võib kasutada ka sobivaid 
puhastusvahendeid (pH mitte üle 10). Puhastusvahendi neutraliseerimiseks peske põrand pärast vahendi 
kasutamist puhta veega üle. 
 

2. Töötlemine 
Hoolimata sellest, et tehases pealekantud polüuretaanist (PUR) kaitsekihiga põrandakatted Linoleum, Luxury 
Vinyl ja Vinyl ei nõua pärast paigaldamist eriti põhjalikku puhastamist, on seda kliendi soovil võimalik teha. 
Pärast hoolikat puhastamist ei ole mingisugust kaitsetöötlemist tarvis. 
Vajadusel võib kuiva põrandakatet ka poleerida, kasutades selleks ühekettalist masinat (beeži või punase 
puhastuskettaga 3M, pöörlemissagedus 300…1000 pööret minutis). 
 
Kui põrandakatte pind nõuab täiendavat töötlemist, võib põhjaliku puhastuse läbiviimiseks kasutada rohelist 
puhastusketast 3M. Pärast tekkinud mustuse eemaldamist tolmuimejaga neutraliseerige põrandakate hoolikalt, 
pestes seda puhta veega. Laske põrandal ära kuivada. See protseduur aitab vältida kaitsevahendi kleepumisega 
seotud probleeme. 
 
Kui teil on kindlasti vaja peale kanda ka kaitsekiht, näiteks tervishoiuasutuses, kasutage desinfitseeriva toimega 
kaitsevahendit.  
 

2.1. Pindade desinfitseerimine 
Polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatete Luxury Vinyl ja Vinyl viimistlus on vastupidav pinna desinfitseerimiseks 
kasutatavate vahendite toimele. 
 

3. Korraline hooldus 
Korralise hoolduse läbiviimise üksikasjad sõltuvad määrdumisastmest, põrandakatte töötlemisest ning hügieenile 
ja puhtusele esitatavatest nõuetest. Kergema määrdumise korral piirduge kuivpuhastusega. See vähendab 
hooldamisega seotud kulusid ning ei avalda keskkonnale kahjulikku toimet, sest selle käigus kasutatakse vähe 
kemikaale. 
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Märjaks või niiskeks puhastamiseks kasutage tootja poolt soovitatud, vees lahustatud neutraalseid või piiritust 
sisaldavaid puhastusaineid. 
Kui põrandakatet on töödeldud kaitsevahendiga, tuleb regulaarse hoolduse vahendid valida vastavalt 
pinnatöötlemismeetodile. 
 

3.1. Kuivpuhastus 
Korraline kuivpuhastus viiakse läbi mopi ja spetsiaalses lahuses immutatud lapi või mikrokiust lapiga. 
 

3.2. Märg või niiske puhastamine 
Niiske puhastamine harjaga 
Kergelt määrdunud põrand (lahtine või kergesti eraldatav mustus) eemaldatakse niiske mopiga. Põrandakatte 
pind niisutatakse täies ulatuses veega, millele on lisatud tootja juhtnööridele vastavat puhastusvahendit, ent 
veekihti põrandale ei jäeta. 
 
Märgpuhastus mopiga 
Märgpuhastuse korral tuleb esmalt jätta põrandakatte pinnale õhuke veekile. Mõne aja pärast eemaldage mopiga 
vees lahti ligunenud vana mustus ja suruge mopp kuivaks. 
See meetod ei nõua masinate kasutamist, piisab ratastega topeltämbrist väljaväänamisresti ja mopiga. 
Pärast puhta pinna kuivamist võite seda poleerida ühekettalise masinaga (beeži või punase puhastuskettaga 3M, 
pöörlemissagedus 300…1000 pööret minutis). Pidevat märga desinfitseerimist vajavate kohtade puhastamiseks 
soovitame vette lisada vastavaid desinfitseerimisvahendeid. 
 

3.3. Pihustiga puhastusmasinad 
Pihustiga puhastusmasinate all mõistetakse seadmeid, mille abil saab eemaldada vanu plekke või jälgi, mida 
mopiga ei õnnestunud eemaldada. Puhastus- või hooldusvahendite segu pihustatakse määrdunud pinnale. 
Sellist mustust on kõige hõlpsam eemaldada ketasmasina abil, kasutades pehmeid puhastuskettaid. 
Karedaid käsnu ja abrasiivaineid ei ole soovitatav kasutada, sest need võivad kaitsvat polüuretaankihti rikkuda. 
 

3.4. Mehaaniline puhastamine 
Suurte pindade puhastamiseks kasutatakse puhastusmasinaid, mis puhastavad samaaegselt nii kaabitsate 
(pehmed harjad või punane puhastusketas) kui ka tolmuimejaga. See protsess vastab märgpuhastusele. Lisage 
vette mehaaniliseks puhastamiseks mõeldud puhastusvahendit vastavalt puhastusvahendi tootja juhtnööridele. 
Tolmuimeja töörežiim tuleb valida vastavalt seadme tootja instruktsioonidele. 
 

3.5. Tõstetud põrandad 
Tõstetud põranda hooldamiseks tuleb kasutada pihustiga masinat (vt p 3.3). 
 
Kontaktsegu abil paigaldatud polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatte Luxury Vinyl Scala Easy põhjalikul 
puhastamisel tuleb vett kasutada minimaalselt, et vältida tõstetud põranda osade ja nende all asuvate kaablite 
kahjustamist. 
 

4. Põhjalik puhastamine 
Põhjalik puhastamine võib osutuda vajalikuks tugevasti sisse imbunud plekkide või hooldusvahendite jääkide 
eemaldamiseks. Põrandakatte puhastamise sagedus määratakse kindlaks individuaalkorras sõltuvalt kasutamise 
ja käimise intensiivsusest. 
 
Põhjalik puhastamine viiakse läbi pärast põhjalikuks puhastamiseks ette nähtud vahendi kasutamist (vesi ja 
põhjaliku puhastamise vahend => pH mitte üle 10) puhastus- või ühekettalise masina ning punase 3M 
puhastusketta või pinnale sobiva puhastusketta abil. Pärast moodustunud mustuse eemaldamist tolmuimejaga 
peske põrandakate puhta veega hoolikalt üle ja laske sel täielikult ära kuivada. 
Kui polüuretaanist kaitsekihiga põrandakate Linoleum on saanud olulisi mehaanilisi kahjustusi, tuleb selle 
põhjalikul puhastamisel kasutada põrandakatte Linoleum põhjalikuks puhastamiseks ette nähtud vahendit. 

 
5. Voolu juhtivad põrandakatted 
Teie soovi korral võime saata teile spetsiaalsed juhtnöörid voolu juhtivate põrandakatete puhastamiseks. 

 
6. Lisahooldus mitteeluruumides 
 
6.1. Põrandakatte õige paigaldamine ukse ette ehk porivaibad 
Ukseesine rest peab olema kogu ukse laiune, et sellest ei oleks võimalik mööda minna. Resti pikkus peab 
vastama 2–3 sammule, st olema ligi 150 cm. Võimaluse korral tuleks kasutada nn avatud ehk teisaldatavaid 
reste. 
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6.2. Põrandariiete ja vaipade kasutamine 
Porivaipade kasutamine vähendab puhastuskulusid, parandab oluliselt põranda välimust ja pikendab 
kasutusaega. 
 
Määrdumise vähendamiseks võib sissepääsude lähedal kasutada kangast põrandariideid ja vaipu. Need 
kaitsevad põrandakatet mustuse, tolmu ja niiskuse eest ning neid on lihtne puhastada. 
 
6.3. Kuivtaastamine 
Kaitsekile kuivtaastamise korral tuleb põrandakattele eelnevalt kanda vastav taastamisvahend. Kaitsekihi 
kuivtaastamine näeb ette kaitsekile mitmekihilise pealekandmise ja kombineeritud masina 454 (Nilfisk Advance 
AG) kasutamise. 
 
Üksikasjalikku teavet leiate veebilehelt www.armstrong.eu 
 
7. Märkused 
 
7.1. Värvimuutused 
Värvitud kumm, tavaliselt musta värvi, võib põhjustada värvimuutusi, mida on pärast pikaajalist kontakti 
põrandakattega võimatu eemaldada. Sellise jälje võivad jätta näiteks autorehvid, maskeerimiskatted, samuti 
pesumasinate, külmutuskappide, lapsevankrite jms rattad ja jalad. Värvimuutused ei teki kohe, vaid materjalide 
omavahelise läbiimbumise käigus. Värvimuutuste vältimiseks tuleb kasutada mööblit jm esemeid, mille rattad on 
polüuretaanist. Kui see ei ole võimalik, on soovitatav kasutada kaitseplaate. 
 
Jälgi, mida ei ole võimalik eemaldada, võivad tekitada ka juuksevärvid ja tugeva pleegitava toimega 
desinfitseerimisvahendid, kui neid põrandakatte pinnalt mitte kohe eemaldada. 
 

7.2. Kontoritoolid/kontorimööbel 
Pehmetel põrandakatetel kasutamiseks tuleb kontoritoolid varustada W-tüüpi (pehmete) pöördratastega vastavalt 
standardile EN 12529. 
 
Mööbli alla tuleb panna pehmed alustükid, näiteks vildist lapid. Et vältida põrandakatte kahjustamist koolides ja 
teistes mitteeluruumides, tuleks jälgida, et toolide põrandale toetuvad pinnad ei oleks abrasiivsed või teravate 
nurkadega. Seejuures peab koolimööbel olema varustatud põrandakaitsevahenditega. Mööbli alustükke tuleb 
puhastada niisama sageli kui põrandakatet, kontrollida nende kahjustusi ja vajadusel asendada uutega. 
 
7.3. Kleeplint 
Kui kasutate põrandakattel kleeplinti, pidage esmalt tootjaga nõu selle sobivuse üle. 

 
 
 
7.5. Üldsätted 
Käesolevad soovitused põhinevad tootjafirma praktilistel kogemustel ning vastavad firmale praeguseks teada 
olevatele uuenduslikele puhastus- ja hooldusmeetoditele. Firma ei vastuta nende täielikkuse, täpsuse ja 
kasutatavuse eest igal konkreetsel juhul. 
Mis puudutab üksikuid puhastus- ja hooldusprotsesse, siis polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatte Luxury Vinyl 
kasutamisel ei tohiks jätta põrandakattele veekihti, sest see võib mõjuda halvasti põrandakatte Luxury Vinyl 
Scala Easy paigaldamisel kasutatavale nakkeainele e kontaktsegule. 
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8. Tootjate nimekiri 
 

8.1. Hooldusvahendite tootjate nimekiri 
Järgnev tootjate nimekiri on toodud näiteks. Võrdväärsed tooted teistelt tootjatelt on samuti lubatud. Alati järgi 
tootja poolseid kasutusjuhiseid. 
 
 
Alfred Kärcher GmbH & Co.  

Ecolab GmbH  RZ Chemie GmbH  

 
Reinigungssysteme  

Postfach 13 04 06  Industriepark Kottenforst  

Alfred-Kärcher-Straße 28-40  D-40554 Düsseldorf  D-53340 Meckenheim  
D-71364 Winnenden  Tel. +49 (0) 2 11 / 98 93-0  Tel. +49 (0) 22 25 / 94 46-50  
Tel. +49 (0) 71 95 / 14-0  www.ecolab.com  www.rz-reinigungssysteme.de  
www.kaercher.com    
 
BUZIL-WERK  Johannes Kiehl KG  TANA Chemie GmbH  
Wagner GmbH & Co  Robert-Bosch-Straße 9  Ingelheimstraße 1 – 3  
Fraunhoferstraße 17  D-85235 Odelzhausen  D-55120 Mainz  
D-87700 Memmingen  Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0  Tel. +49 (0) 61 31 / 9 64-03  
Tel. +49 (0) 83 31 / 930-6  www.kiehl-group.com  www.tana.de  
www.buzil.com    
 
CC-Dr. Schutz GmbH  Johnson Diversey GmbH  Wetrok GmbH  
Postfach 20 03 33  & Co. OHG  Maybachstraße 35  
D-53133 Bonn  Mallaustraße 50 – 56  D-51381 Leverkusen  
Tel. +49 (0) 2 28 / 9 53 52-0  D-68219 Mannheim  Tel. +49 (0) 2171 / 398-0  
www.cc-dr-schutz.de  Tel. +49 (0) 6 21 / 87 57-0  www.wetrok.de  
 www.diverseylever.com   
 
DREITURM GmbH  LOBA GmbH & Co. KG  Dr.Schnell Chemie GmbH  
Postfach 11 40  Leonberger Straße 56 – 62  Taunusstraße 19  
D-36392 Steinau a.d. Straße  D-71254 Ditzingen  D-80807 München  
Tel. +49 (0) 66 63 / 9 70-0  Tel. +49 (0) 71 56 / 3 57-0  Tel. +49 (0) 89 / 35 06 08-0  
www.dreiturm.de  www.loba.de  www.dr-schnell.de  
 
 

8.2. Hooldusmasinate tootjad 
 
 
Alfred Kärcher GmbH & Co.  

Johnson Diversey GmbH & Co. oHG  

Reinigungssysteme  Mallaustraße 50 – 56  
Alfred-Kärcher-Straße 28 – 40  D-68219 Mannheim  
D-71364 Winnenden  Tel. +49 (0) 6 21 / 87 57-0  
Tel. +49 (0) 71 95 / 14-0  www.johnsondiversey.com  
www.kaercher.com   
 
 
Columbus REINIGUNGSMASCHINEN  

 
 
Nilfisk-Advance AG  

G. Staehle GmbH u. Co.  Siemensstraße 25 / 27  
Postfach 50 09 60  D-25462 Rellingen  
D-70339 Stuttgart  Tel. +49 (0) 180 / 5 35 67 97  
Tel. +49 (0) 7 11 / 9 54 49 50  www.nilfisk-advance.de  
www.columbus-clean.com   
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Ecolab GmbH  
Postfach 13 04 06   
D-40554 Düsseldorf   
Tel. +49 (0) 2 11 / 98 93-0   
www.ecolab.com   
 

8.3. Puhastuskettad ja porimatid 
 
Kampmann Bau GmbH  3M Deutschland GmbH  
Bremer Straße 23  Carl-Schurz-Straße 1  
D-49811 Lingen  D-41453 Neuss  
Tel. +49 (0) 5 91 / 71 08-0  Tel. +49 (0) 21 31 / 14 21 94  
www.kampmann.de  or Tel. 14 31 50  
 www.3m.com  
L.A.R. AG   
Weingartenstraße 11   
CH-8803 Rüschlikon   
Tel. 00 41 (0) 1 / 7 72 80 00   
 
 
 
Täiendav informatsioon hooldust puudutavates küsimustes - OÜ Tekero Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn.  
Telefon 651 831 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


